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Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) 
din Unitatea Teritorial Autonomă (UTA) 
Găgăuzia reprezintă o instituție publi-
că non-pro� t ce are ca scop implemen-
tarea politicii de dezvoltare regională și 
contribuie la eliminarea dezechilibrului 
în dezvoltarea regiunii UTA Găgăuzia.
În iunie 2016 a fost în� ințată Agenția de 
Dezvoltare Regională (ADR) a UTA Gă-
găuzia și a fost învestit directorul acestei 
instituții. În septembrie 2016 întreaga 
echipă a fost formată și a început activi-
tatea. 

Pentru realizarea obiectivelor de dez-
voltare regională, Agenția își propune să 
creeze o regiune competitivă și dinami-
că. De aceea, ADR UTA Găgăuzia tinde 
să devină un generator de programe și 
proiecte pentru dezvoltarea economică 
și socială a Găgăuziei. Pentru a identi� ca 
cele mai promițătoare proiecte, în mar-
tie 2016 Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Construcțiilor (MDRC) a inițiat un apel 
de propuneri de proiecte. Ca urmare a 
întrunirii comisiei administrative pentru  
evaluarea proiectelor, s-a reușit include-
rea în Documentul Unic de Program a 5 
proiecte, care vor �  realizate în perioada 
anilor 2017-2020. Costul total al acestora 
constituind 63,4 milioane lei.

În materie de programare și 
plani� care strategică, o reali-
zare majoră este elaborarea 
și aprobarea Strategiei de 
Dezvoltare Regională a Regi-
unii UTA Găgăuzia pentru anii 
2017-2020. Documentul a fost 
elaborat cu suportul Agenției 
de Cooperare Internațională 
a Germaniei (GIZ) și este în 
conformitate cu startegiile 
naționale și obiectivele politicii 
de dezvoltare regională. 

ADR UTA Găgăuzia intențio nează să or-
ganizeze întrevederi 
cu reprezenanții 
partenerilor de dez-
voltare, în scopul de 
a atrage � nanțare 
pentru proiectele 
importante în dez-
voltarea regiunii. 
Pentru o comunica-
re mai productivă cu 
potențialii donatori, 
Agenția lucrează la 

elaborarea următoarelor pro-
grame sectoriale: dezvoltare 
economică, aprovizionare cu 
apă și canalizare, drumuri de 
importanță regională, e� ciența 
energetică a clădirilor publice, 
creșterea atractivității turismu-
lui regional și managementul  
deșeurilor solide. 

ADR UTA Găgăuzia își propu-
ne să implementeze proiecte 
pentru stimularea creșterii eco-
nomice durabile. Proiectele re-
gionale de dezvoltare realizate 
de către ADR UTA Găgăuzia au 

scopul de a contribui la o dezvoltarea ar-
monioasă a teritoriilor și să aducă bene� cii 
cetățenilor, asigurând o dezvoltarea soci-
al-economică a regiunii în baza standar-
delor europene.

Pentru a asigura transparenţa și deschide-
rea a fost creat site-ul o� cial www.adrga-
gauzia.md, care este principala sursă onli-
ne din care puteţi obţine informaţii despre 
procesele care au loc în regiunea de dez-
voltare UTA Găgăuzia și despre procesele 
relevante pentru dezvoltarea regională a 
UTA Găgăuzia.

ADR UTA Găgăuzia: Oportunitati de dezvoltare

elaborarea următoarelor pro-

ganizeze întrevederi 
cu reprezenanții 
partenerilor de dez-
voltare, în scopul de 
a atrage � nanțare 
pentru proiectele 
importante în dez-
voltarea regiunii. 
Pentru o comunica-
re mai productivă cu 
potențialii donatori, 
Agenția lucrează la 

elaborarea următoarelor pro-
grame sectoriale: dezvoltare 
economică, aprovizionare cu 
apă și canalizare, drumuri de 
importanță regională, e� ciența 
energetică a clădirilor publice, 
creșterea atractivității turismu-
lui regional și managementul  
deșeurilor solide. 

ADR UTA Găgăuzia își propu-
ne să implementeze proiecte 
pentru stimularea creșterii eco-
nomice durabile. Proiectele re-
gionale de dezvoltare realizate 
de către ADR UTA Găgăuzia au 

elaborarea următoarelor pro-

Numărul 7, 
Ianuarie – Aprilie 2017

Publicație realizată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, cu sprijinul Guvernului Germaniei 
prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL)



2

Tema ediției

Circa 1,5 miliarde lei din bugetul statului vor 
�  alocați pentru modernizarea infrastructurii 

localităților și serviciilor publice 
La sfârșitul lunii ia-
nuarie 2017, printr-o 
Hotărâre de Guvern, 
cabinetul de miniștri a 
aprobat � nanțarea a 52 
de proiecte noi privind 
modernizarea infras-
tructurii din localitățile 
Republicii Moldova și 
asigurarea accesului 
cetăţenilor la servicii 
publice de calitate. În 
acest sens, peste 1,46 
miliarde lei vor �  alocați 
din Fondul Național 
pentru  Dezvoltare Re-
gională în următorii pa-
tru ani. 

În acest an se vor iniția 29 de proiecte noi. 
Proiecte ce țin de aprovizionare cu apă 
potabilă și canalizare în raioanele Florești, 
Soroca, Sîngerei, Ialoveni, Căușeni și zece 
localități din raionul Glodeni. În unele 
localități vom construi stații de epurare a 
apei, iar în altele vom crea sisteme de apro-
vizionare cu apă. 

Pentru unele instituții publice din țară vom 
contribui la sporirea e� cienței energetice a 
clădirilor publice. E vorba de spitalele raio-
nale din raioanele Orhei și Cantemir, centre-
le de sănătate din raioanele Drochia, Edineț 
și Șoldănești, grădinița de copii din satul 
Hîrbovăț, raionul Anenii Noi, școala internat 
din satul Grimăncăuți, Briceni.

Tot în 2017 vor �  inițiate și câteva proiec-
te de reabilitare a infrastructurii drumu-
rilor: reabilitarea și conectarea drumului 

local L165 la drumul 
național R 20 și cori-
dorul regional nr.13, 
traseul L392 Ungheni 
– Cetireni – Alexee-
vca, construcția dru-
mului intercomunitar 
Feștelița-Marianca de 
Jos-Ștefan Vodă și va �  
asigurată conexiunea 
cu drumul național 
R30 Chișinău-Căușeni-
frontiera cu Ucraina.

O altă prioritate a dez-
voltării regionale sunt 
proiectele de valori-
� care a potențialului 
turistic al regiunilor. 
În acest context, vom 
susține promovarea potențialului turistic 
al regiunii de centru prin alocarea în 2017 a 
circa 13 milioane lei pentru îmbunătățirea 
obiectivelor turistice din Strășeni, Călărași, 
Nisporeni și Ungheni. De asemenea, vor �  
executate lucrări de restaurare a muzeului din 
orașul Călărași, va �  reparată Aleea Clasicilor 
din același oraș, iar la Manastirea Țigănești va 
�  amenajat un popas turistic. În satul Costești, 
raionul Ialoveni va �  construit un Complex 
Turistic Sportiv, iar în raionul Nisporeni va �  
reconstruit un stadion sportiv.

Proiectele prioritare de dezvoltare regională 
au fost selectate în baza unui concurs public, 
organizat în perioada martie - decembrie 
2016 de către Ministerul Dezvoltării Regiona-
le și Construcțiilor (MDRC). După trei etape de 
evaluare, comisia interministerială și experţii 

internaţionali, angajaţi cu suportul Agenţiei 
de Cooperare Internațională a Germaniei 
(GIZ) au prezentat proiectele câștigătoare, 
pentru avizare Consiliului Național de Coor-
donare a Dezvoltării Regionale (CNCDR).

În cadrul primei etape de evaluare adminis-
trativă conceptele de proiecte au fost ana-
lizate de către o comisie constituită la nivel 
regional. Etapa a doua a fost destinată depu-
nerii cererilor de � nanțare și documentației 
tehnice, unde acestea au fost examinate nu 
doar de către membrii comisiei regionale, 
dar și de către experții tehnici angajați de 
către partenerii de dezvoltare (GIZ) în urma 
unei decizii aprobate în cadrul Consiliului 
Regional pentru Dezvoltare (CRD), la nivel 
național a fost prezentată lista proiectelor 
prioritare. Ulterior, acestea au fost evaluate 
în cadrul unei Comisii Interministeriale unde 
a fost examinată concordanța proiectelor 
cu prevederile strategiilor naționale. Rolul 
MDRC a fost de a coordona activitatea acto-
rilor implicați la nivel regional și național, dar 
și monitorizarea corectitudinii procesului.

Pe parcursul implementării proiectelor am 
întâlnit și unele provocări. Acestea țin de 
calitatea proiectelor prezentate și se referă 
la identi� carea indicatorilor de rezultat și 
de produs. Elemente fără de care nu poate 
�  evaluat impactul proiectului și nu poate �  
efectuată o analiză cost – bene� ciu.

În continuare ne propunem să e� cientizăm 
implementarea proiectelor prin sinergia 
fondurilor naționale, or, mărimea Fondul 
Național pentru Dezvoltare Regională, con-
stituie doar 1% din bugetul de stat, ceea ce 
este prea puțin ca să diminuăm dezechili-
brul de dezvoltare dintre regiuni. Anume 
din acest considrerent credem că aportul și 
suportul partenerilor noștri este mai mult 
decât binevenit în acest sens.

Vasile Bîtca, 
Ministru 

Dezvoltării Regionale 
și Construcțiilor

internaţionali, angajaţi cu suportul Agenţiei 
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Opinii

Rolul societății civile în procesul de implementare 
a politicii de dezvoltare regională

Dezvoltarea regională 
constituie o abordare 
amplă și complexă me-
nită să contribuie la o 
dezvoltare social-econo-
mică echilibrată a regiu-
nilor Republicii Moldova. 
Fiind un domeniu relativ 
nou de reglementare și 
implementare, politica 
de dezvoltare regională 
a reușit să treacă deja 
prin mai multe etape de 
realizare a obiectivelor 
propuse.

Ținând cont de comple-
xitatea acestui proces, 

este � resc ca societatea civilă să îndeplineas-
că un rol important în procesul de implemen-
tare a politicii regionale. Cadrul legal național 
a identi� cat anumite mecanisme de implicare 
a societății civile în procesul legat de realiza-
rea politicii de dezvoltare regională. Legea nr. 
438 din 29.12.2006 privind dezvoltarea regi-
onală identi� că societatea civilă drept parte 
componentă a Consiliului Regional pentru 
Dezvoltare (CRD). Din păcate, pe parcursul 
activității sale, CRD a demonstrat a �  una din 
cele mai puțin active instituții care participă 
la realizarea scopurilor politicii de dezvolta-
re regională. Strategia Națională de Dezvol-
tare Regională (SNDR) adoptată din 2010, 

SNDR 2013-2015, precum și SNDR 2016-2020 
adoptată în noiembrie 2016, subliniază rolul 
societății civile în promovarea și dezvoltarea 
parteneriatelor regionale pentru gestionarea 
și implementarea proiectelor de dezvoltare 
regională.

Este important de menționat faptul că soci-
etatea civilă a fost activă și implicată în pro-
movarea obiectivelor politicii de dezvoltare 
regională.

În primul rând, trebuie evidențiat rolul de 
promovare a obiectivelor politicii de dezvol-
tare regională în Republica Moldova. Ne refe-
rim aici la activitățile care au fost desfășurate 
de către organizațiile societății civile împre-
ună cu Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Construcțiilor (MDRC). Aceste evenimente au 
fost desfășurate în mod special începând cu 
2009 când s-au făcut eforturi importante în 
privința inițierii și promovării politicii de dez-
voltare regională în Republica Moldova, mai 
ales odată cu crearea sistemului instituțional 
și adoptarea cadrului normativ secundar și 
terțiar pentru implementarea politicii de dez-
voltare regională.

În al doilea rând, este vorba despre raportul de 
colaborare dintre organizațiile societății civile 
și administrația publică locală (APL). În acest 
context, ne referim la faptul că organizațiile 
societății civile au implementat mai multe 
proiecte pentru a consolida capacitățile APL-

urilor în privința elaborării și implementării 
proiectelor. Această măsură este importantă 
în special din perspectiva participării APL-
urilor la elaborarea proiectelor � nanțate prin 
intermediul Documentului Unic de Program 
(DUP). De asemenea, societatea civilă a jucat 
un rol important în elaborarea documentelor 
de politici cum ar �  Strategia de dezvoltare 
social-economică pentru regiunea găgăuză 
de IDIS „Viitorul” în 2017.

În al treilea rând, ne referim la participarea 
activă a organizațiilor societății civile în im-
plementarea proiectelor de dezvoltare regi-
onală. Putem evidenția aici proiectul Ener-
gie și Biomasă în Regiunea de Sud, � nanțat 
de Uniunea Europeană (UE) și Programul 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), și 
implementat de organizațiile societății civile 
în parteneriat cu APL. În același context, ne 
referim și la proiectele din cadrul Strategiei 
UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), unde 
rolul organizațiilor societății civile a fost și 
este foarte important.

În al patrulea rând, trebuie să evidențiem rolul 
de monitorizare pe care îl îndeplinește societa-
tea civilă în privința implementării politicii de 
dezvoltare regională în Republica Moldova.

Concluzionând, trebuie să admitem că soci-
etatea civilă joacă un rol important la toate 
etapele implementării obiectivelor politicii de 
dezvoltare regională în Republica Moldova. 

Veaceslav 
Berbeca, 

Cercetător și Coordo-
nator de Programe, 

IDIS „Viitorul”

Societatea civilă este un element important 
al unei societăţi democratice. Trăim într-o 
realitate unde este nevoie ca să ne sinergi-
zăm eforturile în vederea depășirii proble-
melor cu care se confruntă societatea, dar și 
pentru a impulsiona dezvoltarea economi-
că a regiunii. În acest sens, societatea civilă 
este unul din factorii cheie în acest proces. 

Instituția societății civile este una necesară 
în țările cu tradiție democratică, mai ales în 
cele în care democrația este în proces de 
edi� care. Societatea civilă are dreptul și me-
nirea de a in� uența pozitiv deciziile și cursul 
politic, economic sau de orice interes public 
într-o regiune anume. 

În procesul dezvoltării regionale, socie-
tatea civilă monitorizează modul în care 
instituțiile din domeniu își îndeplinesc 
atribuțiile sale, dar și interesele majorității 
populației. Or, principala bogăție a unei țări 
sunt oamenii. Astfel, în activitatea noastră 
trebuie să punem accent pe ceea ce își do-
resc locuitorii regiunii. Anume aici societa-
tea civilă intervine prin consultarea opiniei 
publice și transmiterea poziției majorității.

Spre exemplu, Consiliul Regional pentru 
Dezvoltare (CRD) Centru are în componență 

reprezentanți ai societății civile din � ecare 
raion al regiunii. Poziția acestora este foar-
te valoroasă. Vocea lor reprezintă vocea 
poporului, iar noi vrem să credem că acești 
reprezentanți își exercită misiunea cu res-
ponsabilitate și dăruire. Fiecare decizie care 
se ia la ședințele CRD Centru este discutată 
și aprobată de � ecare membru.

Cum s-a menționat anterior, societatea civi-
lă își atribuie doar rolul de agent de monito-
rizare în toate domeniile sale de intervenție. 
Rolul acesteia în procesul de dezvoltare 
regională trebuie să � e, inclusiv etapa de 
stabilire a priorităților, urmând selectarea 
propunerilor și implementare lor, dar și asi-
gurarea durabilității proiectelor de dezvol-
tare regională. Altfel spus, societatea civilă 
ar trebui să reprezinte opinia majorității din 
unitatea respectivă, participând nemijlocit 
la asumarea răspunderii sau a consecințelor 
în măsura participării.

Societatea civilă trebuie să participe alături 
de autoritățile publice locale la identi� carea 
soluțiilor pentru depășirea problemelor din 
regiune trebuie să � e garantul de acumula-
re a contribuției din partea locuitorilor unei 
autorități publice locale, � ind cea mai e� ci-

entă modalitate de implica-
re a bene� ciarului direct. În 
cazul proiectelor de dezvol-
tare, tot mai mulți parteneri 
străini ne menționează că 
numai prin antrenarea be-
ne� ciarilor prin contribuția 
și aportul propriu la � ecare 
investiție vom reuși respon-
sabilizarea lor și asigurarea 
funcționării post-imple-
mentare.

Prin conjugarea eforturilor 
vom reuși să înțelegem mai 
bine necesitățile sociale, să 
le prioritizăm și să identi-
� căm soluții reale pentru rezolvarea lor. În 
acest scop, este necesar ca societatea civilă 
să � e constituită din organizații specializate 
în sectoarele ce țin de domeniul dezvoltării 
regionale. Aceste organizații trebuie să cu-
noască politicile curente și propunerile de 
politici, pentru a monitoriza modul în care 
factorii de decizie respectă interesele majo-
rităţii populaţiei în domeniile respective și 
acționează în vederea rezolvării probleme-
lor enunțate.

Viorel Jardan,
Director, Agenția 
de Dezvoltare 
Regională Centru

Rolul societății civile în procesul de dezvoltare regională
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Doamnă Graur, ce este și de ce este nevoie 
ca un Consiliu Regional pentru Dezvolta-
re (CRD) să funcționeze la capacitatea lui 
maximă?
Consiliul Regional pentru Dezvoltare (CRD) 
este un organ deliberativ, format din 52 de 
membri, care reprezintă cele 13 raioane din 
Regiunea de Dezvoltare Centru: președinţii 
de raioane, primari din cadrul raioanelor, 
delegaţi de către asociaţia primarilor; repre-
zentanţi ai sectorului privat și ai societăţii ci-
vile. În mare parte, CRD-urile contribuie de-
cizional la funcționarea Consiliului Național 
de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CN-
CDR), actorul-cheie care ia deciziile strategi-
ce la nivel național în domeniul dezvoltării 
regionale, având în componența sa condu-
cătorii ministerelor de resort, ai CRD-urilor 
și câte un reprezentant al sectorului privat, 
delegat din partea � ecărui CRD.

Revenind la CRD, aceasta este cea mai im-
portantă structură decizională la nivel re-
gional. Componența Consiliului încearcă 
să armonizeze interesele actorilor implicați 

care au diverse „lo-
gici de acțiune”. În 
opinia mea, CRD-ul, 
din punct de ve-
dere operațional, 
ar trebui să se mo-
bilizeze mai mult 
în sensul motivării 
membrilor (în spe-
cial reprezentanții 
APL-urilor de nivelul 
întâi, reprezentanții 
sectorului privat și 
asociativ). Faptul că 
CRD-urile se întru-
nesc trimestrial în 
cadrul ședințelor or-
dinare limitează po-
sibilitatea membrilor 
CRD să-și îndeplinească funcția de monito-
rizare a activității ADR-urilor, iar unii mem-
bri ai CRD-urilor încă nu conștientizează pe 
deplin rolul și atribuțiile lor în cadrul acestor 
instituții. După mine, ar �  necesară și o re-

glementare a mecanismului 
de conlucrare a membrilor 
CRD în afara formatului de 
ședințe ordinare sau ex-
traordinare, inițiativă lan-
sată recent de partenerii 
noștri de la Agenția de 
Cooperare Internațională 
a Germaniei (GIZ).

Ideea CRD-urilor este una 
împrumutată. Avem mai 
multe exemple: Româ-
nia, Suedia, Polonia etc. 
Ați putea să ne spuneți 
cum funcționează aces-
te structuri în alte țări și 
care este rolul lor? 

Acele bune practici pe care le desfășoară 
țările europene în domeniul dezvoltării re-
gionale pot �  și trebuie preluate de către 
noi, cei care suntem mai „tineri” în acest 
domeniu. Bineînțeles, această preluare se 
dovedește a �  e� cientă și constructivă în 
măsura în care este adaptată necesităților și 
speci� cului nostru local legal și instituțional, 
precum și în măsura capacităților și exper-
tizei autohtone, care trebuie dezvoltată în 
permanență. 
În cazul colegilor din România, situația este 
foarte asemănătoare atunci când vorbim de 
scopul și atribuțiile CRD-ului. O diferență ar 
�  componența: din CRD-urile românești nu 
fac parte reprezentanții sectorului privat și 
asociativ, aceștia însă pot �  invitați la nece-
sitate, fără drept de vot. În Suedia, de exem-
plu, CRD-ul are atribuții mult mai largi, ase-
mănătoare cu cele ale ADR-urilor noastre: 
de la plani� care strategică și analiză până la 
coordonarea implementării proiectelor cu 
impact regional.

Eleonora Graur este președinta raionului Rezina începând cu luna iunie 2011. 
Anterior a activat în calitate de lector universitar în cadrul Universității Agrare 
de Stat din Moldova și conferenţiar cercetător în cadrul Academiei de Studii Eco-
nomice din Moldova (activitatea care o îndeplinește și în prezent). De aseme-
nea, în perioada anilor 2008-2011 a fost șefa direcţiei Sisteme Informaţionale, 
Standarde și Registre Educaţionale din cadrul Ministerul Educaţiei și Tineretului. 
Din 2006 este doctor în economie. Este autoarea mai multor publicații științi� ce, 
precum și a unei monogra� i cu tema „Mecanismul de � nanţare a întreprinderi-
lor mici și mijlocii din Republica Moldova în contextul integrării în Uniunea Eu-
ropeană”. În luna septembrie 2015, a fost aleasă președinta Consiliului Regional 
pentru Dezvoltare Centru. 

Eleonora Graur:
„CRD-ul trebuie să devină o platformă 
esențială în procesul de planifi care și 
implementare a proiectelor regionale”

Anterior a activat în calitate de lector universitar în cadrul Universității Agrare 

Acele bune practici pe care le desfășoară 

de conlucrare a membrilor 
CRD în afara formatului de 
ședințe ordinare sau ex-
traordinare, inițiativă lan-
sată recent de partenerii 
noștri de la Agenția de 
Cooperare Internațională 
a Germaniei (GIZ).

Ideea CRD-urilor este una 
împrumutată. Avem mai 
multe exemple: Româ-
nia, Suedia, Polonia etc. 
Ați putea să ne spuneți 
cum funcționează aces-
te structuri în alte țări și 
care este rolul lor? 
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Interviu

CRD-urile în Republica Moldova, ca și pro-
cesul de dezvoltare regională sunt încă în-
tr-o fază incipientă. Cum credeți, care ar �  
misiunea acestor instituții la noi și ce plus 
de valoare vor aduce în cazul proiectelor 
de dezvoltare regională?
La 7 ani de la crearea în Republica Moldova 
a Agențiilor de Dezvolta-
re Regională (ADR), eu, 
personal, n-aș mai folo-
si termenul de „fază in-
cipientă”, ci mai degra-
bă cel de „adolescență”. 
Perioadă când e nevoie 
auto-evaluarea impac-
tului eforturilor de-
puse până în prezent, 
când înțelegi unde și 
cum trebuie puse pe 
viitor accentele, care 
din experiența negati-
vă trebuie exclusă, ce 
trebuie reformulat și 
îmbunătățit, în special 
acum, în ajunul refor-
mei administrative cen-
trale și locale preconizate.

În acest context, consider că CRD-urile 
ar trebui să devină acea verigă-cheie ce 
leagă ADR-ul ca instituție regională de 
plani� care și implementare cu decidenții 
de nivel național (CNCDR); o  supra-co-
munitate formată din reprezentanții 
comunităților care lucrează empatic pentru 
ameliorarea disparităților intra-regionale 
și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru 
cetățenii noștri, astfel încât aceștia să vrea 
să rămână acasă, având în față oportunități 
palpabile de dezvoltare personală și comu-
nitară. În același timp, văd CRD-ul ca o plat-
formă ce ar putea aduce la aceeași masă toți 
actorii interesați din sectorul privat și asoci-
ativ, ale căror expertiză și experiență pot 
asigura o valoare adăugată esențială pentru 
procesul de plani� care și implementare a 
proiectelor cu impact regional.

Cum reușiți să convingeți oamenii simpli, 
reprezentanții APL-uilor și alți parteneri 
ai procesului de dezvoltare regională, 
că acest domeniu este unul prioritar și 
oferă oportunități de dezvoltare pentru 
localități și regiuni?
Strategia Națională de Dezvoltare Regio-
nală a Republicii Moldova se bazează pe 

dezvoltarea regiunilor țării. 
Faptul acesta implică o bună 
comunicare și implementare 
de diverse proiecte în raioa-
nele-componente ale regiu-
nilor. Proiecte, care, într-un 
� nal, să ducă la forti� carea 
infrastructurii, îmbunătățirea 
condițiilor de trai a locuitori-
lor, sporirea nivelului de dez-
voltare a comunității. Cred 
că pentru un conducător cu 
grijă pentru oamenii care 
l-au ales în funcție, nu sunt 
necesare foarte multe argu-

mente ca să-l convingi că se 
merită să aplice la un anumit proiect, imple-
mentarea căruia va produce schimbări spre 
bine în comunitatea sa.

Care sunt provocările majore cu care vă 
confruntați în procesul de identi� care și 
selectare a proiectelor?

În primul rând, este vorba despre insistența 
fără calitate a unor aplicanți. La fel – despre 
depunerea unor proiecte învechite, care 
nu corespund prevederilor Regulamen-
tului de scriere și depunere a proiectelor, 
lipsa contribuției comunității în eventuali-
tatea câștigării proiectului. Am avut cazuri 
când aplicanții ne-au asigurat că dispun de 
contribuția respectivă, pe care ulterior s-a 
dovedit că nu o aveau. Acest aspect a gene-
rat ulterior tergiversarea sau chiar imposibi-
litatea implementării proiectului câștigat de 
către aplicant.

Cum vedeți aportul și rolul 
partenerilor de dezvoltare 
în susținerea și suportul 
lor pentru CRD-uri? 
Orice suport din partea 
partenerilor de dezvoltare 
contribuie esențial la atin-
gerea unui sau altui obiec-
tiv atunci când reiese din 
necesităție reale și speci� -
cul național. Deschiderea, 
� exibilitatea și expertiza 
partenerilor noștri ne-a fost 
în permanență de ajutor în 
activitățile desfășurate în 

cadrul CRD. Credem că, bene� ciind de un 
atare suport, vom �  capabili să forti� căm 
activitatea noastră, implicit, rezultatele ei. 
Ceea ce va contribui direct la dezvoltarea Re-
publicii Moldova, îmbunătățirea condițiilor 
și a nivelului de trai ale locuitorilor ei.

Ce competențe credeți că ar trebui să 
dețină un CRD pentru a reuși dezvoltarea 
localităților din regiune? 
Pentru a dezvolta o regiune sau alta, este 
nevoie de empatie, de identi� carea cu ne-
voile reale ale cetățenilor. Pe lângă aceasta, 
un factor esențial pentru asigurarea prin 
intermediul CRD a unei bune guvernanțe 
regionale și a transparenței decizionale, 
care înseamnă nu doar accesul liber la � u-
xul de informații, dar și oferirea în timp util 
a posibilității de monitorizare și implicare 
participativă a tuturor grupurilor interesate 
direct sau indirect în dezvoltarea regională. 
O altă abilitate-cheie ar �  capacitatea anali-
tică care este deosebit de necesară la diferi-

te etape de selectare a proiectelor. 
Nu în ultimul rând, � exibilitatea 
și capacitatea de mediere între 
diverși actori locali și regionali, 
fără de care este imposibilă asigu-
rarea atât a randamentului, cât și a 
încrederii în CRD.

Dacă ar �  să enumerați principa-
lele priorități și, implicit, proiec-
te, regionale pentru Regiunea 
de Dezvoltare Centru pentru 
următorii 4 ani, atunci care ar �  
acestea?
Consider că nu putem împărți 
proiectele în principale și mai 
puțin principale, toate proiectele, 
dacă sunt coerente și bine funda-
mentate, au un impact substanțial 

asupra unui segment al populației. Voi 
menționa, totuși, câteva dintre cele 11 pro-
iecte noi, aprobate în Documentul Unic de 
Program (DUP): „Reabilitarea infrastructurii 
de transport pe traseul L392 Ungheni-Ce-
tireni-Alexeevca”, „Îmbunătăţirea e� cienţei 
energetice a blocului chirugical al IMSP 
Spitalul raional Orhei”, „Sprijinirea dezvol-
tării afacerilor la etapa inițială prin crearea 
unui Incubator de afaceri în satul Slobozia 
Dușca (r-nul Criuleni)” și „Îmbunătățirea in-
frastructurii de turism de masă din regiunea 
Centru”.
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� nal, să ducă la forti� carea 
infrastructurii, îmbunătățirea 
condițiilor de trai a locuitori-
lor, sporirea nivelului de dez-
voltare a comunității. Cred 
că pentru un conducător cu 
grijă pentru oamenii care 
l-au ales în funcție, nu sunt 
necesare foarte multe argu-

mente ca să-l convingi că se 
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de Dezvoltare Centru pentru 
următorii 4 ani, atunci care ar �  
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Consider că nu putem împărți 
proiectele în principale și mai 
puțin principale, toate proiectele, 
dacă sunt coerente și bine funda-
mentate, au un impact substanțial 
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Comentariu

Dezvoltare regională 
ca subiect orizontal și multidisciplinar

Dicționarul Dezvoltării Regionale

Dezvoltarea regională 
este întotdeauna un su-
biect di� cil. Acest lucru 
se datorează în special 
lipsei de înțelegere a 
ceea ce înseamnă de 
fapt dezvoltare regiona-
lă, în materie de gestiune 
și guvernare. 

Deseori, dezvoltarea re-
gională este percepută ca 
� ind un sector aparte, de 
competența căruia ține 
promovarea investițiilor 
în regiuni. Acest punct 

de vedere reprezintă, însă, o viziune foar-
te îngustă asupra unui subiect foarte larg. 
Dezvoltarea regională nu este un sector, 
ci mai degrabă o viziune teritorială asupra 
prestării serviciilor, dezvoltării unei infra-
structuri adecvate și o căutare 
continuă de noi oportunități și 
bene� cii potențiale pentru oa-
menii care trăiesc în regiuni și 
în comunitățile locale. Trebuie 
să facem un efort pentru a privi 
dezvoltarea regională ca � ind 
un subiect multidisciplinar și 
orizontal.

Un aspect suplimentar și foarte 
important, care trebuie abordat 
este lipsa înțelegerii cu privire la 
diferența dintre dezvoltarea re-
gională și cea rurală. De cele mai 
multe ori, între aceste două con-
cepte se pune semnul egalității 
și nu se face diferență dintre 
particularitățile acestora. Cu 
toate acestea, există o diferență 
între ele și una destul de importantă. O 
explicație adecvată a diferenței dintre cele 
două concepte ar lua prea mult timp. 

Deseori, dezvoltarea regională este văzută 
ca � ind un domeniu ce interferează cu sec-

toarele și politicile sectoriale. Dezvoltarea 
necesită o concentrare clară și o prioriti-
zare conformă cu obiectivele generale pe 
termen lung nu doar pentru regiuni, dar 
și la nivel național, ceea ce este și mai im-
portant. Fondurile niciodată nu sunt și nu 
vor �  su� ciente, de aceea plani� carea stra-
tegică și prioritizarea sunt de o importanță 
critică. Întrebarea-cheie pe care trebuie să 
ne-o adresăm nouă înșine este: în ce mod 
regiunile ar putea contribui cel mai bine 
la dezvoltarea socio-economică și la pros-
peritatea țării? Prin această întrebare, nu 
doar ne propunem să realizăm obiective 
naționale mai largi, dar și atribuim regiuni-
lor un rol important în contribuția la dez-
voltarea planurilor și politicilor naționale. 
În acest fel, se trasează scopul de a spori 
înțelegerea ministerelor de resort în sec-
toarele respective (economie, transport, 
mediu, educație, muncă, cultură) a faptului 

că proiectele regionale strategice sunt de o 
importanță mare pentru întreaga țară. Prin 
urmare, aceasta va duce la alinierea cate-
goriilor de cheltuieli din bugetul național 
pentru alocarea de fonduri pentru proiecte 
regionale în sectoarele relevante.

Sursele de � nanțare disponibile la moment 
pentru promovarea dezvoltării regionale, 
consolidarea capacităților și a instituțiilor în 
regiuni și comunități locale sunt foarte limi-
tate. Chiar dacă alocarea de fonduri pentru 
dezvoltare regională s-ar dubla, aceasta 
nu ar acoperi toate necesitățile regiunilor 
Republicii Moldova. Pentru că accesul la 
� nanțare rămâne una dintre cele mai mari 
provocări pentru dezvoltarea regională pe 
termen scurt și mediu, este foarte impor-
tantă încurajarea partenerilor locali și re-
gionali (bene� ciarilor) de a se implica activ 
în toate programele și oportunitățile de 
� nanțare disponibile lor.

Pentru a îndeplini aceste obiective, trebuie 
să ne concentrăm eforturile pe consolida-
rea expertizei și a capacităților operaționale 
pentru a identi� ca necesități, pentru a pre-
găti proiecte și inițiative. Ministerul Dez-

voltarii Regionale și 
Construcțiilor (MDRC), 
în strânsă colabo-
rare cu Agențiile de 
Dezvoltare Regiona-
lă (ADR) deja lucrea-
ză la îmbunătățirea 
capacităților bene-
� ciarilor locali prin 
instruire și transfer 
de cunoștințe. Totuși, 
eforturile depuse în 
această direcție trebu-
ie să crească semni� ca-
tiv. Republica Moldova 
ar trebui, de asemenea, 
să ia în considerare și 
alte modalități supli-
mentare de utilizare a 

Fondului Național pen-
tru Dezvoltare Regională (FNDR) pentru a 
susține consolidarea capacităților, asigura-
rea co� nanțării pentru proiecte din partea 
partenerilor de dezvoltare și pregătirea 
acestora pentru implementarea ulterioară.

Monitorizarea este procesul de colectare periodică și ana-
liză a informaţiei cu scopul de a fundamenta procesul de 
luare a deciziei de către cei abilitaţi, asigurând transparen-
ţa în luarea deciziei și furnizând o bază pentru viitoarele 
acţiuni de evaluare. Monitorizarea și evaluarea reprezintă 
activități care se desfășoară în timpul și după implemen-
tarea programelor și proiectelor de dezvoltare regională, 
urmărindu-se gradul de realizare al obiectivelor propuse 
și impactul acestora asupra nivelului de dezvoltare social-
economică, precum și asupra nivelului de trai al populației. 
Principalul scop al procesului de monitorizare este repre-
zentat de analiza fazei de implementare și de identi� carea 
posibilelor devieri de la scopurile iniţial stabilite.

Evaluarea este un instrument de estimare a relevanței, e� cienței, 
e� cacității asistenței � nanciare desfășurate, a impactului și 
durabilității rezultatelor obținute în procesul de implementare a 
politicii de dezvoltare regională. Evaluarea utilizează informaţiile 
prezentate în etapa de monitorizare și are drept scop formularea 
unor concluzii � nale cu privire la rezultatele obținute în procesul 
de implementare a politicii de dezvoltare regională. Evaluarea 
vizează câteva criterii în sine, și anume: veri� că dacă rezultatele 
implementării programelor și proiectelor corespund cu cele sta-
bilite la etapa de formulare; analizează raportul dintre costurile 
obţinerii rezultatelor și cele preconizate la etapa de formulare a 
programelor și proiectelor; urmărește respectarea conţinutului 
activităţilor și a termenelor stabilite în planul de implementare.

Matija Derk, 
Înalt Consilier UE pe 

Dezvoltare Regională, 
MDRC

Rodica Rotari, 
Specialist principal, 

Secţia statistică 
regională, MDRC

Rodica Rotari, 

Fondului Național pen-
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Parteneriate și Colaborare Internațională

Asistența Guvernului Republicii Cehe 
în Republica Moldova va crește 

pe parcursul următorilor cinci ani

Prima ședință din anul 2017 
a Comitetului Director al proiectului MSPL

Atragerea investițiilor internaționale și invi-
tarea partenerilor de dezvoltare pentru co-
� nanțarea proiectelor din Documentul Unic 
de Program (DUP) pentru anii 2017-2020 și 
Programele Operaționale Regionale (POR), re-
prezintă o prioritate pentru Ministerul Dezvol-
tării Regionale și Construcțiilor (MDRC).

Un interes sporit pentru � nanțarea și implemen-
tarea proiectelor în Republica Moldova vine din 
partea Guvernului Cehiei, astfel încât anul 2017 
a început cu o colaborare aprofundată dintre 
MDRC și Agentia Cehă pentru Dezvoltare.

La 25 ianuarie 2017 a fost lansat proiectul 
„Implementarea Eurocodurilor în Republica 
Moldova și sporirea accesului la standarde” 
� nanțat de Guvernul Cehiei. Acest proiect 
urmează a �  realizat pe parcursul anilor 2017-
2018, iar scopul este de a susține Republica 
Moldova în utilizarea eurocodurilor pentru 
lucrările de construcții și produsele structurale 
de construcții, cu relevanță în spațiul econo-
mic european.

De asemenea, la 16 martie 2017 a fost � nalizat 
proiectul-pilot „Dezvoltarea plani� cării strate-
gice în Regiunea de Dezvoltare Nord”. S-a de-

cis că este oportun să se multiplice experiența 
și în celelalte regiuni de dezvoltare. Astfel, 
proiectul va �  extins în Regiunile de Dezvol-
tare, Centru, Sud și UTA Găgăuzia. Scopul 
proiectului este de a utiliza metode moder-
ne de plani� care strategică pentru promova-
rea oportunităților investiționale din regiuni. 
Rezultatele acestui proiect vor permite să se 
treacă la un nivel superior de implementare 
a proiectelor, iar utilizarea datelor geospațiale 
va facilita dezvoltarea unui nou tip de plani� -
care strategică.

În perioada 2017-2019 urmează să � e 
implementat cu suportul Guvernului 
Ceh un alt proiect în domeniul plani-
� cării teritoriale. Scopul acestuia este 
acordarea suportului pentru procesul 
de urbanizare sustenabilă și creștere 
a capacităților în scopul unei plani-
� cări și administrări sustenabile ale 
orașelor și localităților.
La sfârșitul lunii martie, Ambasadorul 
Extraordinar și Plenipotențiar al Re-
publicii Cehe în țara noastră, Zdeněk 
Krejčí, împreună cu reprezentanții 
instituțiilor publice din Republica 

Cehă, au discutat în cadrul unei întreve-
derii la MDRC despre Programul de cooperare 
dintre Republica Cehă cu Republica Moldova 
2018 – 2023. În cadrul dialogului partea cehă 
și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini dez-
voltarea regională echilibrată în țara noastră și a 
contribui la reducerea diferențelor economice și 
sociale. Documentul Programului de cooperare 
dintre Republica Cehă cu Republica Moldova 
2018-2023 va servi drept bază legală la imple-
mentarea proiectelor � nanțate de Guvernul 
Ceh în Republica Moldova în viitorii cinci ani.

La sfârșitul lunii ianuarie, membrii Comitetului 
Director ai proiectului „Modernizarea serviciilor 
publice locale în Republica Moldova” (MSPL) s-au 
întrunit în prima ședință de lucru din acest an. 
La eveniment au participat miniștri din cadrul 
Guvernului Republicii Moldova, reprezentanți ai 
Cancelariei de Stat, Consiliilor Regionale pentru 
Dezvoltare (Nord, Centru, Sud și UTA Găgăzia), 
directorii Agențiilor de Dezvoltare Regională, 
conducerea Congresul Autorităților Locale din 
Moldova (CALM), șe� i misiunilor diplomati-
ce partenere ale proiectului MSPL, precum și 
reprezentanții proiectului MSPL.

Ședința a fost prezidată de către Octavian Cal-
mîc, viceprim-ministru, Ministru al Economiei 
și președintele Comitetului Director al MSPL, 
care a mulțumit partenerilor 
de dezvoltare pentru suportul 
acordat Republicii Moldova în 
domeniul Dezvoltării Regio-
nale: „...în contextul ultimelor 
evoluții în domeniul Dezvoltă-
rii Regionale, țin să vă comunic 
că Parlamentul a aprobat în 
luna octombrie, 2016 Strate-
gia Națională pentru Dezvol-
tarea regionala (SNDR) pentru 
perioada 2016-2020. Acest do-
cument strategic este una din 
strategiile principale pentru 

Guvern în promovarea agendei de integrare 
europeană”.

Ulrike Knotz, ambasadoarea Republicii Fe-
derale Germania în Republica Moldova și co-
președintele Comitetului Director al MSPL: „O 
administrație publică locală competentă și 
responsabilă este esențială pentru societate. 
Acest element este esențial pentru o politi-
că a cărui obiectiv este de a îmbunătăți viața 
cetățenilor, a spori încrederea lor și pentru a 
le oferi o perspectivă realistă acasă. Sperăm 
și credem că proiectul MSPL poate aduce o 
contribuție importantă în acest sens”.

Fiecare din donatorii proiectului, Daniel Ioniță, 
ambasadorul României în Republica Moldova; 
Pirkka Tapiola, șeful Delegației Uniunii Euro-

pene în Republica Moldova; Signe Burgstaller, 
ambasadoarea Suediei în Republica Moldova; 
și Simone Giger, directoarea Biroului de Co-
operare al Elveției în Republica Moldova, au 
reiterat disponibilitatea de a oferi suport și în 
continuare.

În cadrul evenimentului, Signe Burgstaller a 
anunțat despre semnarea recentă a unei co-
� nanțări suplimentare între guvernele Suediei 
și Germaniei în valoare de 35 de milioane SEK. 
Iar, Philipp Johannsen, directorul de țară al GIZ 
și managerul proiectului MSPL a făcut o scurtă 
prezentare despre domeniile de intervenție 
ale proiectului, progresul și principalele pro-
vocări din anul 2016, precum și activitățile pla-
ni� cate pentru următorii trei ani.

Proiectul „Modernizarea 
serviciilor publice locale în 
Republica Moldova” este 
implementat de Agenţia de 
Cooperare Internaţională a 
Germaniei (GIZ) și sprijinit 
� nanciar de Ministerul Ger-
man pentru Cooperare Eco-
nomică și Dezvoltare (BMZ), 
Guvernul Suediei, Guvernul 
României, Uniunea Europea-
nă și Agenţia Elveţiană pen-
tru Dezvoltare și Cooperare 
(SDC).

Proiectul „Modernizarea 
serviciilor publice locale în 
Republica Moldova” este 
implementat de Agenţia de 
Cooperare Internaţională a 
Germaniei (GIZ) și sprijinit 
� nanciar de Ministerul Ger-
man pentru Cooperare Eco-
nomică și Dezvoltare (BMZ), 
Guvernul Suediei, Guvernul 
României, Uniunea Europea-
nă și Agenţia Elveţiană pen-
tru Dezvoltare și Cooperare 
(SDC).
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acordarea suportului pentru procesul 
de urbanizare sustenabilă și creștere 
a capacităților în scopul unei plani-
� cări și administrări sustenabile ale 
orașelor și localităților.
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Istorie de Succes

„Perla Hînceștiului”: 
Complexul turistic Manuc Bey

Scurt istoric
Orașul Hîncești se poate lăuda cu una din cele 
mai frumoase locații din Republica Moldova, 
Conacul Manuc Bey. Amplasat în partea de 
vest, pe dealul Hînceștiului, locația include 
câteva edi� cii: Palatul lui Manuc, Casa vechi-
lului, Cădirea contesei Dolgorukii, Castelul Vâ-
nătoresc și Turnul de veghe. Chiar dacă cona-
cul îi poartă numele lui Manuc Bey, diplomat 
și negustor de origine armeană, acesta nu a 
fost construit de el, ci de către urmașii săi. În-
tregul complex este monument de arhitectură 
înscris în Registrul monumentelor de cultură 
al Republicii Moldova.

Corelarea fondurilor locale, 
naționale și internaționale
Până în 2012, toate edi� ciile a� ate pe teritoriul 
Conacului Manuc Bey se a� au într-o stare de de-
gradare avansată, „...ca după război, niște ruine, 
printre care creșteau iarbă și arbuști”, cum ne spu-
ne Tudor Plăcintă, „excepție făcea doar clădirea 
Castelului de Vânătoare”. Pozele a� șate în muzeul 
a� at în Castel ne con� rmă cele spuse de domnul 
Plăcintă, specialist la Direcția Cultură și Turism din 
cadrul Consiliului Raional Hîncești și omul care 
cunoaște mai tot din istoria Conacului.

Pentru restaurarea Conacului Manuc Bey au fost 
atrase mai multe resurse și fonduri, atât locale și 
naționale, cât și internaționale. Viorel Jardan, di-
rectorul Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) 
Centru spune că „... restaurarea Complexului 
turistic Manuc Bey are toate șansele să devină 
un exemplu de succes în care fondurile locale, 
naționale și internaționale au fost sinergizate și 
corelate foarte e� cient”.

O parte din lucrările pentru restaurarea „per-
lei Hînceștiului” – așa cum îi spun mulți din 
hînceșteni – au fost, și sunt în continuare, 
� nanțate prin intermediul proiectului 
„Deschiderea traseului turistic (Vama Ve-
che Lăpușna) prin restaurarea obiectelor 
de patrimoniu istoric, Conacul „Manuc-
Bey” din orașul Hîncești, Locația geto-
dacică din satul Stolniceni”. Proiectul este 
implementat de ADR Centru și are un bu-
get de 23,5 milioane lei, bani alocați prin 
intermediul Fondului Național pentru 
Dezvoltare Regională (FNDR).

O altă sursă de � nanțare, la fel de impor-
tantă în restaurarea edi� ciilor Conacului, 
a fost grantul de puțin peste 2 milioane 
Euro, oferit de către Uniunea Europeană 
prin intermediul Programului Operațional 
Comun România-Ucraina-Republica Moldova 
2007-2013. Totodată și comunitatea locală și-a 
adus aportul la renovarea Conacului, contribuind 
cu aproximativ 240 mii Euro.

Câțiva pași până la succes
Până acum din resursele FNDR-ului au fost 
desfășurate lucrări de reconstrucție a Casei Ioniță 
Iamandi și Casei Vechilului. Pentru viitorul apro-
piat se plani� că a �  restaurate trecerile subterane 
de la Conac și amenajarea acestora cu expoziții, 
reconstrucția Turnului de veghe și a edi� ciului 
Grajdului. Pe teritoriul Conacului va �  amenajat și 
un muzeu. Potrivit celor spuse de domnul Plăcin-
tă, „acesta va �  amplasat în Casa Ioniță Iamandi”. 

Tot în acest edi� ciu, vor mai �  instalate săli pentru 
mese și două încăperi simetrice subterane, create 
special pentru a atrage turiști. 

Turism, cultură și istorie
Chiar dacă lucrările nu au fost încă � nalizate, 
Tudor Plăcintă, ne spune că turiștii nu au răb-
dare să aștepte lansarea o� cială a Complexului. 
Doar anul trecut locația turistică a fost vizitată de 
aproximativ 16 mii de turiști. „Cei mai mulți sunt 
de la noi din țară”, ne spune însoțitorul nostru, „... 
totuși, � ecare al cincilea este străin, de peste ho-
tare”. Ghidul nostru ne asigură că există și registre 
în care sunt trecute datele referitor la cei care cal-
că pragurile Conacului Manuc Bey.

Ca și în cazul � ecărei destinații turistice intrarea 
pe teritoriu și vizitarea celor mai importante edi-
� cii se face în baza biletelor, care pot �  procurate 
la intrare în Complex. Până mai deunăzi, prețurile 
acestora erau de „...20 lei pentru adulți, 10 lei pen-
tru studenți, iar pentru copii era gratis. Cu puțin 
timp în urmă însă, ne spune domnul Plăcintă, 
au fost aprobate prețuri noi la bilete”. Potrivit 
lui acestea vor �  de, „200 lei pentru străini, 100 
lei pentru adulții care sunt cetățeni ai Republicii 
Moldova, 50 lei pentru studenții din țară, iar pen-
tru copii tot gratis va � ... Acestea au fost calculate 
în baza unor necesități. Iar banii acumulați vor �  
direcționați pentru întreținerea Complexului, ser-
viciile comunale, renovări minore când va �  nece-
sar și multe, multe altele”, ne spune el. 

Conacul Manuc Bey va deveni probabil unul din 
obiectivele unicat din țara noastră. Interesul mare 
al agențiilor turistice manifestat în ultima perioa-
dă, nu face decât să con� rme acest fapt. „Succesul 
de viitor depinde de cum vom administra obiec-
tivul turistic. Cel mai important este să avem o 
politică de cadre, care să corespundă cerinţelor”, 
ne spune domnul Plăcintă. 

Nu doar turism se face la Manuc Bey, 
dar și carte 
Complexul Manuc Bey nu este doar un obiect 
turistic, ci și cultural-educativ. Altfel spus, este o 
locație multifuncțională. Spre exemplu în incin-
ta Palatului Princiar, la etajul trei a fost amenja-
tă Biblioteca publică „ÎPS Antonie Plămădeală”, 
care conține câteva săli de lectură pentru copii și 
adulți și o sălă de computere conectate la rețeaua 
de internet. „Oricine are acces la computere. Ele-
vii vin aici și își fac temele, caută informație, fac 
conspecte”, ne spune doamna Olesea Sîrbu, bibli-
otecara și „șefa cărților”, cum ne-a fost prezentată 
de un grup de copii, care intrau în Bibliotecă. 

Renovarea acestui obiectiv cultural și turistic are 
„...valoare națională inconstestabilă, atât prin 
avantajele economice pe care le va aduce, cât și 
poate servi drept un punct de pornire la o mai 
bună cunoaștere a istoriei și culturii țării, dar și a 
raionului Hîncești”, Silvia Chirilă, ghidul care ne-a 
făcut turul muzelului din Castelul Vânătoresc. 

Impact și relevanță
Proiectul va avea un impact bene� c asupra be-
ne� ciarilor � nali, mai ales datorită faptului că va 
rezolva problemele care îi afectează. Maria Luchi-
an, specialist în elaborarea, implementarea și mo-
nitorizarea proiectelor din cadrul ADR Centru ne 
spune că „...relevanța Complexului Manuc Bey stă 
anume în faptul că renovarea acestuia va aduce 
mari bene� cii regiunii Centru, dar și raionului și 
orașului Hîncești, prin locurile noi de muncă care 
le va crea sau ideile de afaceri care vor apărea”. 
Potrivit ei, „astfel va �  asigurată renovarea unor 
destinații turistice naționale, ceea ce va duce la 
acumularea mai multor mijloace în bugetele lo-
cale și implicit la bene� cii de natură economică 
pentru regiune și oraș”.

Detalii despre proiect
„Deschiderea traseului turistic (Vama Veche Lăpușna) prin restaurarea obiectelor de patrimoniu 
istoric, Conacul „Manuc-Bey” din orașul Hîncești, Locația geto-dacică din satul Stolniceni”

Bene� ciari Consiliul Raional Hîncești, raionul Hîncești, Republica Moldova;

Finanțator Fondul Național de Dezvoltare Regională

Implementator Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

Valoarea totală a proiectului 23 500 000 lei

Perioada de implementare 2013-2017

Alte surse de � nanțare pentru renovarea Complexului turistic Manuc Bey, în afara celor din FNDR: 
A. Uniunea Europeană prin intermediul Programului Operațional Comun România-Ucraina-Republica 

Moldova 2007-2013 a oferit un grant 2.144.688 Euro.
B. Contribuția autorităților locale a fost de 238.351 Euro.

Nu doar turism se face la Manuc Bey, 


